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Side 1

Skog og klima

FNs klimapanel:
• Må kutte utslippene med 45 % innen 2030 og
være i netto null i 2050 for å klare 1,5gradersmålet.
• Redusere fossile utslipp
• Resirkulere det karbonet som allerede finnes i
det korte kretsløpet
• Fjerne CO2 fra det korte kretsløpet
Skogbruket har en nøkkelrolle i alle scenarier
hvor vi greier klimamålene
• Øke hogst og bruk av biomasse
• Øke skogarealet

Side 2

Skogen blir viktigere og viktigere i kampen
mot global oppvarming

• Norsk skog binder CO2 tilsvarende
omtrent halvparten av
klimagassutslippene våre årlig.
• Det høye opptaket skyldes aktiv
skogskjøtsel og planting etter andre
verdenskrig.
• Opptaket vil reduseres i årene fremover
→ viktig å følge opp med aktiv skogskjøtsel!
• Vi har muligheter til å øke produksjon og
uttak fra norsk skog!
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Norsk skog binder
mye CO2

Forskningsbasert
skogforvaltning
• Skogbehandling for verdiproduksjon
i et klima i endring
•

Egen brosjyre med skjøtselsråd

• Klimakur 2030: klimatiltak i
skogbruket

Side 4

Skogeierorganisasjonenes
skjøtselsråd baseres på forskning

Foryngelse
• Tilfredsstillende foryngelse er avgjørende i et klimaoptimalisert skogbruk

• Foryngelse etter hogst
•
•
•

Bruke treslag med høyest produksjonsevne og stor substitusjonseffekt
Økt plantetetthet for å utnytte produksjonsevnen
Bruke foredlet plantemateriale

• Planting av skog på nye arealer/gjengroingsarealer
•
•

Øker binding og produksjon av kvalitetsvirke med høy klimanytte
Norge har potensiale til å øke skogarealet, hovedsakelig i andre regioner
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• Lang tidshorisont – valg som tas i dag kan utgjøre stor forskjell i fremtida

Ungskogpleie
Ungskogpleie er viktig for å oppnå optimal
vekst gjennom omløpet
• Reduserer omløpstiden
• Bedre stabilitet i bestandet

• Klimakur: økt opptak på 1,5-3,3 mill. tonn
CO2 i 2100
• Bør gjennomføres når bartrærne er
hemmet av lauv.
• Kraftigere tynning i stormutsatte
bestand.
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• Bedre kvalitet på fremtidstrærne

Gjødsling
Gjødsling øker opptaket på kort sikt
• Økt volumtilvekst i 8-10 år

• Utredet som klimatiltak i 2014, skal evalueres i år.
• Hensynssone med tak på gjødselareal
• Gjøres der N er begrensende for veksten
• Barskog på middels - god bonitet
• Vegetasjonstype blokkebær-, bærlyng-, blåbær, småbregne- eller
storbregnemark
• Godt skjøttet skog
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• Klimakur: økt opptak på 140 000-270 000 tonn CO2

Hogst
• Valg av hogsttidspunkt kan ha stor betydning for CO2-binding
• Tidlig hogst: mister de viktigste årene for vekst og binding

•
•

Økt risiko for vindfelling og råte
Redusert kvalitet, CO2-utslipp

• Skogeier premieres ikke for karbonbinding
→ Økonomisk hogstmodenhetsalder inntreffer tidligere enn biologisk
hogstmodenhetsalder
• Råteforebygging er viktig!
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• Sen hogst: kan gi økt lager i jord, men redusert binding i aldrende
skog

Virkemidler for å fremme
klimaoptimal skjøtsel
• Skogfond med skattefordel
•
•

Skogfond kan brukes til de fleste skjøtselstiltak, men kjenner alle til dette?
Krevende å velge riktig avsetningssats → digitale verktøy?

•
•

Ulik fordeling/prioritering mellom kommuner → uoversiktlig?
Krevende å gjennomføre satsinger på tvers av kommuner

• Egne klimatilskudd
•

Tettere planting, gjødsling

• Informasjon til skogeiere
•

Kan man benytte skogfondsplattformen bedre?
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• NMSK-tilskudd

Økt kommunal
involvering
• Gi tydelige råd og informasjon om
skogskjøtsel
Gjøre informasjon lett tilgjengelig for
skogeiere!

• Oppfølging av foryngelsesplikt
• Avskoging
•

Involvering i planprosesser

• Bevisstgjøring om skogens rolle lokalt
•

Kommunalt klimagassregnskap

• Bruk av tre i offentlige anskaffelser
•
•

Bygging av skoler, barnehager,
sykehjem
Biodrivstoff i offentlig transport
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•

Sjekk ut tenktre.no, følg oss
på Facebook og bli med å
spre budskapene om skogens
rolle for klimaet!

